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Bilag 7: Forslag til revision 

Vision 

Team Copenhagen skal løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag 

Mission 

Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns 
Kommune for at udvikle de rette vilkår for udviklingen af talent- og elitemiljøer 

Målsætning 

Team Copenhagen er meget ambitiøs på egne og den københavnske eliteidræts vegne. 

Team Copenhagen ønsker: 

• at blive en værdifuld samarbejdspartner for den københavnske eliteidræt  
• at skabe udviklende og udfordrende elitemiljøer, hvor der arbejdes seriøst ad kendte og nye veje mod store resultater  
• at se en vækst i antallet af idrætsgrene med elitearbejde i København  
• at være med til at skabe vækst i antallet af danske og internationale mesterskaber til københavnske udøvere  
• at skabe et frugtbart og nyskabende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Københavns Kommune 

til gavn for den københavnske eliteidræt  
• at skabe opmærksomhed omkring og opbakning til den københavnske eliteidræt  
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Tidligere version: 

Vision 

Team Copenhagen skal løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag, der 
sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden. 

Mission 

Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns 
Kommune for at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i. 

Målsætning 

Team Copenhagen er meget ambitiøs på egne og den københavnske eliteidræts vegne. 

Team Copenhagen ønsker: 

• at blive en værdifuld samarbejdspartner for den københavnske eliteidræt  
• at skabe udviklende og udfordrende elitemiljøer, hvor der arbejdes seriøst ad kendte og nye veje mod store resultater  
• at se en vækst i antallet af idrætsgrene med elitearbejde i København  
• at være med til at skabe vækst i antallet af danske og internationale mesterskaber til københavnske udøvere  
• at skabe et frugtbart og nyskabende samarbejde mellem eliteidræt, erhvervsliv og Københavns Kommune  
• at få borgerne i København til begejstrede at bakke op om de københavnske udøvere  
• at gøre København til Mulighedernes Metropol for eliteidrætsudøvere 
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